
Parcela  

Proporcional  ao 

sa lário

Parcela  

Fixa

Teto individual  da  regra  

bás ica

1995 72% R$ 200 - - - -

1996 60% R$ 270 2 sa lários  do empregado - - -

1997 80% R$ 300 R$ 3.000,00 R$ 6.000,00 -

1998 80% R$ 300 R$ 3.000,00 R$ 6.000,00 -

1999 80% R$ 400 R$ 3.250,00 R$ 6.500,00 -

2000 80% R$ 450 R$ 3.500,00 R$ 7.000,00 -

2001 80% R$ 500 R$ 3.800,00 R$ 7.600,00 -

2002 80% R$ 550 R$ 4.100,00 R$ 8.200,00 -

2003 80% R$ 650 R$ 4.617,00 R$ 9.234,00 -

2004 80% R$ 705 R$ 5.010,00 R$ 10.020,00 -

2005 80% R$ 800 R$ 5.310,00 R$ 10.620,00 -

2006 80% R$ 828 R$ 5.496,00 R$ 10.992,00

Distribuição l inear de 8% da variação em 

valor absoluto do crescimento do lucro 

l iquido no ano, com l imite individual  de 

R$1500,00

2007 80% R$ 878 R$ 5.826,00 R$ 11.652,00

Distribuição l inear de 8% da variação em 

valor absoluto do crescimento do lucro 

l iquido no ano, com l imite individual  de 

R$1800,00

2008 90% R$ 966 R$ 6.301,00 R$ 13.862,00

Distribuição l inear de 8% da variação em 

valor absoluto do crescimento do lucro 

l iquido no ano, com l imite individual  de 

R$1980,00

2009 90% R$ 1.024 R$ 6.680,00 R$ 14.696,00

Distribuição l inear de 2% da variação em 

valor absoluto do crescimento do lucro 

l iquido no ano, com l imite individual  de 

R$2100,00

2010 90% R$ 1.101 R$ 7.181,00 R$ 15.798,20

Distribuição l inear de 2% da variação em 

valor absoluto do crescimento do lucro 

l iquido no ano, com l imite individual  de 

R$2400,00

2011 90% R$ 1.400 R$ 7.827,29 R$ 1.722,04

Distribuição l inear de 2% da variação em 

valor absoluto do crescimento do lucro 

l iquido no ano, com l imite individual  de 

R$2800,00

Fonte: CCT - PLR da  categoria  bancária  1995-2011

Elaboração: DIEESE Subseção SESE - Sindicato dos  Bancários  e Financiários  de São Paulo, Osasco e Região

valor individual  referente à  regra  bás ica  

majorado até que o mantante da  mesma 

atinja  5% do lucro l íquido, ou até que o va lor 

individual  da  regra  bás ica  iguale 2,2 sa larios  

do empregado, o que ocorrer primeiro

Tabela 1: Regras de PLR nas CCt's dos bancários 1995-2011¹

(1) A regras  estão descri tas  de forma anul izada. No entanto, a  CCT dos  bancários  prevê o pagamento em duas  partes : antecipação em até 10 dias  após  a  ass inatura  da  CCT e a  2ª 

parcela  até março do exercício seguinte.

Ano

Regra  Bás ica
Majoração da  Regra  Bás ica: ocorre quando o 

montante a  ser dis tribuído pela  regra  bás ica  

não atinge 5% do lucro l íquido do exercício

Teto individual  da  regra  

bás ica ,em caso de majoração 

da  mesma

Parcela  Adicional

va lor individual  referente à  regra  bás ica  

majorado até que o mantante da  mesma 

atinja  5% do lucro l íquido, ou até que o va lor 

individual  da  regra  bás ica  iguale 2 sa larios  do 

empregado, o que ocorrer primeiro

Juntamente com o Plano Real, ocorreram redefinições do padrão de remuneração do trabalho no Brasil ao configurar políticas de estabilização 

de preços e inserção do país na globalização financeira no meio de uma enorme instabilidade econômica interna. Em outras palavras, isso significou a 

realização concomitante de um combate à inflação via políticas macroeconômicas e de uma mudança no paradigma na determinação dos salários, 

introduzindo-se uma estratégia de redução de custos – especialmente os fixos – e de sua vinculação à produtividade, à competitividade e à lucratividade 

das empresas (KREIN 2007). Esta nova perspectiva de restauração da situação de instabilidade dos anos 1980 e início dos 1990 tem, claramente, um 

viés de liberalização dos mercados e dos mecanismos institucionais de definição da remuneração. 

A flexibilização da remuneração foi dada por uma alteração nestes mecanismos. Dentre tais mudanças, tiveram destaque a desindexação dos 

salários e a introdução da “livre negociação”, acompanhada por programas que visavam aumentar a participação da parte flexível do salário, 

notadamente o de Participação nos Lucros e/ou Resultados. Com esta saída de cunho liberal, passa-se a questionar o sistema de regulação salarial, em 

contexto em que é hegemônica a visão – muitas vezes sob a aprovação dos sindicatos – de que o centro da política econômica deve ser o controle da 

inflação (pelo aprovado modelo salarial) e não o pleno emprego. Apresentou-se, concretamente, um conjunto de políticas de desregulamentação dos 

direitos e de flexibilização das relações de trabalho. A argumentação em defesa dessa agenda, a pontua como necessária para: I - ajustar o mercado de 

trabalho à nova ordem econômica, caracterizada pela instabilidade, pela intensificação da concorrência intercapitalista, pela crescente internacionalização 

da produção e pela financeirização; II - enfrentar o crescente desemprego e a informalidade.  

A PLR, desde 1995, é acordada entre a Fenaban (Federação Nacional dos Bancos) e as entidades sindicais da categoria – Sindicatos, 

Federações e Confederações -, através de Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), com validade para a extensão do território nacional. Nesta data, ficou 

acordado que os bancários recebessem como PLR o valor de 72% do salário-base, mais verbas salariais fixas de natureza salarial acrescido de uma 

parcela fixa de R$200,00. A CCT de 1995 ficou sendo base para aquelas que vieram posteriormente, apesar de diversas alterações. 

As características principais que se fizeram presentes nas CCTs dos bancários no período seguinte, isto é de 1995 até 2011, de acordo com 

pesquisas do DIEESE, são: 

•  O valor da PLR compõe-se de uma regra básica que engloba uma parcela proporcional ao salário e uma parcela fixa, de igual valor para todos 

os empregados, com previsão de tetos individuais; 

•  A partir de 1996 a PLR neste setor passa a ser referenciada de acordo com os lucros líquidos dos bancos. O limite mínimo de distribuição 

corresponde à 5% do lucro líquido dos bancos e 15% do lucro líquido das instituições. 

•  Em 2006, além da regra básica, os bancários conquistaram o pagamento da parcela adicional de PLR ancorada na variação anual do lucro 

líquido e, posteriomente, no valor absoluto deste indicador. 

•  Entre 2006 e 2008, a parcela adicional correspondeu à distribuição linear de 8% da variação em valor absoluto do crescimento do lucro líquido 

no ano, com previsão de tetos individuais. A partir de 2009, esta parcela passou a ser feito sobre a distribuição de 2% do lucro líquido do 

banco, também com previsão de tetos individuais.  

•  Entre 1995 a 2005, quando não existia a parcela adicional da PLR, facultava-se a compensação total da PLR da CCT em programas próprios 

mantidos espontaneamente pelos bancos. A partir de 2006, a possibilidade de compensação em programas próprios restringe-se a regra 

básica da CCT, ficando vetada a compensação da parcela adicional. 

Deve-se ter claro, ademais, que a PLR prevista nas CCT abrange todos os empregados dos bancos, no entanto não engloba estagiários, 

terceirizados, jovens-aprendizes e funcionários de correspondentes bancários. 
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2. O Banco A 

Observe na Tabela 1, que, na CCT de 1995, o valor da PLR era 72% do salário do empregado acrescido de R$200,00 de parcela fixa. Em 1996 

observa-se a redução para 60% do salário. Em 1997 a parcela proporcional passa a ser 80% do salário, permanecendo neste patamar até 2007. Nos 

anos de 2008, 2009, 2010, 2011 esta parcela passou para 90% do salário dos trabalhadores. Quanto à parcela fixa, esta foi ajustada anualmente e, 

entre 1995 e 2011, o valor da parcela fixa passou de R$200,00 para R$1400,00 – um crescimento real de 142% ao longo do período. 

Ainda com base na Tabela 1, note que, apesar da manutenção de algumas características, a estrutura do pagamente dos bancários prevista 

em CCT sofreu algumas mudanças dignas de destaque. Em 1997, surge uma regra de conduta para casos os quais tivessem o montante da PLR 

calculado pela regra básica inferior aos 5% do lucro liquido do banco. A situação se resolveu a partir da majoração dos funcionários até que se atingisse 

os 5% ou até que o valor individual atingisse 2 salários do empregado com teto de R$6000,00. Posteriormente, em 2011, este valor passou a ser 2,2 

salários com teto de 17.220,04. 

Outro ponto foi a novidade da parcela adicional de PLR a ser paga aos bancários, ocorrida em 2006. Além da regra básica, os bancos deveriam 

pagar um adicional de 8% da variação em valor absoluto do crescimento do lucro líquido do exercício em relação ao ano anterior, dividido em parcelas 

iguais entre seus funcionários, com limite individual de R$1500,00, dada que 1) se a variação do lucro fosse pelo menos 15%, parcela não seria inferior 

à R$1000,00 individual; 2) esta parcela individual não poderia ser compensável com valores devidos em razão de planos próprios de PLR mantidos 

pelos bancos. A partir de 2007, essa regra passa a sofrer alterações, mas sempre mantendo sua lógica primaria (observa as diferenças na tabela, na 

coluna à direta). 

A  Tabela 2 e o Gráfico 1 buscam comparar o peso relativo dos componentes da remuneração. Percebe-se que a parcela da remuneração fixa 

tem diminuído ao longo dos anos, enquanto a remuneração variável passa a ocupar este espaço. Aquela apresentou uma queda de 5,7 pontos 

percentuais entre 1995 e 2011, passando de 67,7% para 62%. A remuneração fixa indireta também perdeu participação, saindo de 26,9% para 23,6%. A 

trajetória mais expressiva, no entanto, é apresentada pela remuneração variável, cujo peso relativo na remuneração apresentou uma elevação de 9,1% 

no período, passando de 5,4% para 14,5%. 

1. A Participação dos Lucros e Resultados no setor bancário 

O Banco A foi escolhido a partir de trabalhos prévios de iniciação científica em razão de seu avanço no que diz respeito à elevada 

participação da remuneração variável na composição da remuneração de seus trabalhadores. Por questões de ética, não será revelado qual banco 

estamos tratando, sendo, portanto, omitidas informações que possam comprometer o sigilo. Fundamentalmente, é necessário ter claro que este 

banco está incluso nos sistemas de negociação coletiva e de contrato coletivo de trabalho analisados acima, pois caso contrário não seria possível 

compará-lo o conjunto de bancos. Entretanto, este banco possui um  programa específico de  PLR, o eu lhe confere a característica de vanguarda na 

implementação e desenvolvimento desta forma de remuneração. 

No Banco A, a remuneração variável apresenta grande participação no total da remuneração de seus funcionários. Note na Tabela 3 abaixo 

que, até o ano de 2009, a PLR se elevou de R$56 mil para R$1.695.371 milhões, o que apresenta uma elevação real de cerca de 2870%, enquanto a 

despesa com pessoal saiu de R$1.596 milhões para R$ 9.832 milhões, um aumento real de 613%, cifra muito menos expressiva. No que diz respeito 

à remuneração, seu crescimento nominal entre 2005 a 2009 foi de 200%, enquanto o da PLR foi de 352%. 

 

O que se nota é que no período entre 2005 a 2009 a relação tendeu a privilegiar a PLR. Quanto à relação entre PLR e Despesa com 

pessoal, a tendência apresentada é claramente crescente. No agregado, a hipótese central do trabalho têm subsidio para ser defendida, ou seja, há 

um crescimento da participação da remuneração flexível dentro da composição da remuneração, o que pode indicar certa substituição salarial. 

Na Tabela 5, mostra-se a participação da PLR no que diz respeito sua divisão entre empregados e administradores. A diferença fundamental 

entre a PLR distribuída entre essas categorias diz respeito ao acordo especifico. No caso dos funcionários, ela é negociada nacionalmente a partir 

dos CCT’s. No caso dos administradores, a negociação é diferenciada, uma vez que sua PLR possui vínculo estatutário específico para cada 

empresa. Isso está explicito no DRE do banco, o qual diferencia dois tipos de PLR: a primeira, a dos funcionários, é baseada a partir da Lei 

10.101/2000 – lei que regula o contrato do programa de PLR para todos os trabalhadores –, a segunda, a dos administradores, é balizada na Lei 

6.404/76, lei que iniciou a sociedade anônima no Brasil, durante o período militar e que permite com que a PLR dos administradores seja decidida em 

âmbito privado nas empresas, sem interferência externa. Isso dito, pode-se perceber que os administradores estão em posição privilegiada para 

determinar sua própria PLR. Entretanto, na Tabela 5, nota-se que no que diz respeito à participação do valor da PLR dos administradores no valor 

total distribuído pelo Banco A, no período apresentado, apresenta tendência decrescente. Como não é possível observar o valor individual distribuído, 

dado que não foi possível obter o número de funcionários e administradores, esta informação não possui grandes implicações. 
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Tabela 5: A PLR entre funcionários e administradores para 1997 a 2009 

Ano Total Empregados Administradores 

    Absoluto Participação Absoluto Participação 

2009 -1.695.371 -1.490.730 87,9% -204.641 12,1% 

2008 -854.882 -747.750 87,5% -107.132 12,5% 

2007 -743.657 -616.001 82,8% -127.656 17,2% 

2006 -458.515 -344.042 75,0% -114.473 25,0% 

2005 -480.962 -361.726 75,2% -119.236 24,8% 

2004 -357.725 -284.017 79,4% -73.708 20,6% 

2003 -295.300 -219.190 74,2% -76.110 25,8% 

2002 -299.102 -149.551 50,0% -149.551 50,0% 

2001 -213.000         
2000 -112.000 -87.000 77,7% -25.000 22,3% 

1999 -125.000 -98.000 78,4% -27.000 21,6% 

1998 -65.000 -47.000 72,3% -18.000 27,7% 

1997 -56.000 -44.000 78,6% -12.000 21,4% 
Fonte: Balanços apresentados pelo próprio banco.     

Elaboração própria.         

Tabela 4: Relação PLR com Despesa com pessoal e com Remuneração para 1997 a 2010 
  2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 

Relação PLR /Despesa 
com pessoal 

7,2% 17,2% 11,2% 13,5% 12,8% 11,9% 10,8% 9,3% 9,3% 7,7% 4,8% 5,9% 3,8% 3,5% 

PLR / Remuneração 16,0% 38,7% 19,4% 23,8% 16,8% 21,6%                 
Fonte: Balanços apresentados pelo próprio banco.                     

Elaboração própria.                             

Tabela 3: Despesa com pessoal, remuneração e 
PLR para o período 1995 a 2005 

Ano 
Despesa com 
pessoal¹ 

Remuneração PLR 

2010 -12.822.261 5.766.244 -923.909 

2009 -9.832.230 4.378.811 -1.695.371 

2008 -7.639.250 4.396.643 -854.882 

2007 -5.522.765 3.130.294 -743.657 

2006 -3.572.838 2.729.606 -458.515 

2005 -4.034.370 2.226.300 -480.962 

2004 -3.319.631 - -357.725 

2003 -3.174.198 - -295.300 

2002 -3.204.412 - -299.102 

2001 -2.750.000 - -213.000 

2000 -2.311.000 - -112.000 

1999 -2.129.000 - -125.000 

1998 -1.727.000 - -65.000 

1997 -1.596.000 - -56.000 
Fonte: Balanços apresentados pelo próprio banco.   
Elaboração própria.     

(1) Remuneração mais encargos, benefícios sociais, treinamentos, processos 
trabalhistas e desligamento de funcionários. 

Tabela 2: Composição da remuneração total anual de um caixa bancário - anos selecionados 

Remuneração anual do caixa 1995 2001 2006 2011 

Remuneração fixa direta 67,7% 66,4% 62,2% 62,2% 

Remuneração fixa indireta 26,9% 26,6% 25,1% 23,6% 

Remuneração variável 5,4% 7,0% 12,7% 14,5% 

Total 100% 100% 100% 100% 
Fonte: Convensção Coletiva de trabalho dos bancários - anos selecionados.     

Elaboração: DIEESE Subseção SESE - Sindicato dos Bancários e Finaciários de São Paulo, Osasco e Região.   

  
(1) Salário de Ingresso somado a Gratificação de Caixa e outras verbas de Caixa multiplicado por 13,33 ( salário anual + férias + adicional de férias). 

  
  (2) Inclui valor mensal do auxílio-refeição e do auxílio cesta-alimentação multiplicado por 12 meses. Em 2011, o valor do auxílio cesta-alimetação foi multiplicado por 13 meses, visto que 

desde 2007 a CCT dos bancários garante o recebimento de 13ª cesta-alimentação.   
  (3) Entre 2005 e 2001 considerou-se o pagamento da regra básica da PLR previsa em CCT. Em 2006 a 2011, além da regra básica foi considerado o teto da parcela adicional da PLR, que 

foi incorporada à CCT a partor de 2006.   

3. Considerações Finais 

De modo geral, as formas flexíveis de remuneração têm ganhado força na composição da remuneração do setor formal no Brasil. 

Notadamente, no caso dos bancários, este valor é bem elevado, atingindo cerca de 15% no setor e 17% no caso analisado. Percebeu-se que as 

reivindicações trabalhistas trataram de expandir, de diversas formas, o valor do programa de PLR. Ademais, viu-se que os resultados observados no 

Banco A acompanham este movimento – com um avanço em relação à média do setor – e que há um privilegio para seus administradores, uma vez 

que estes possuem processo separado para negociação do valor do mesmo.  
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